
 Código de Conduta e Ética nos Negócios



Erik Weyls, CEO of COVENTYA

Um forte conjunto de valores que respeita as pessoas, sociedade e o planeta sempre tem estado 

no coração da COVENTYA e continuará sendo os princípios fundamentais que guiam e moldam 

nossa tomada de decisão diária. Nossa licença para operar e nossa capacidade de competir 

com êxito, são dependentes de cada um de nós vivenciar esses valores. Ainda sabemos que no 

mundo volátil e imprevisível, nós enfrentamos inúmeros desafios para fazer isso. Desafios não são 

desculpas, mas sim oportunidades. O ritmo acelerado de mudança e a maior velocidade com que 

devemos operar intensificam estes desafios.

O Código de Conduta da COVENTYA é nosso guia para colocar nossos valores em prática. Ele 

estabelece um claro padrão de conduta, garantindo que fazemos a escolha certa, uma estrutura 

de certo e errado. Nós somos responsáveis pelos nossos Funcionários e clientes, que trabalham 

conosco, em todo o mundo. Somos responsáveis pelas comunidades em que vivemos e operamos. 

Muito da força da COVENTYA reside nesses valores compartilhados de nossos Funcionários e 

investidores. Eu convido você a ler e abraçar nosso Código; fazemos isso todos os dias.

Na COVENTYA nós 

acreditamos no crescimento 

responsável e sustentável. 

Nosso Código de Conduta define o que não é 

negociável para todos os nossos Funcionários. 

Codifica nossos valores de uma maneira 

clara e transparente. Não há surpresas para 

todas as partes interessadas relevantes. Nós 

asseguramos que nosso desempenho é medido 

e continuamente melhorado.
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Espera-se que os Funcionários da Empresa 

leiam este Código e se assegurem que eles 

entendam e cumpram com os padrões 

aqui contidos. Quaisquer violações deste 

Código, perguntas, outras questões éticas, 

curso apropriado de conduta, numa situação 

particular, deverá ser direcionada ao conselho 

da COVENTYA. A COVENTYA apontou um 

Grupo de Conformidade (“CCO”, email: cco@

coventya.com) cuja missão é assegurar um 

total respeito deste Código por todas as partes 

interessadas no nosso negócio. De fato, nós 

pedimos e encorajamos nossos Funcionários 

a agir imediatamente após suspeita de atos 

ou condutas ilegais, que sejam inconsistentes 

com nossos valores. Toda informação fornecida 

ao CCO será tratada respeitando o anonimato 

estrito. O CCO tem acesso privilegiado à alta 

gestão, a fim de fornecer um acompanhamento 

rápido de todos os casos relatados.

COVENTYA HOLDING S.A.S. 

e suas filiais (aqui coletivamente “a Empresa” 

ou “COVENTYA”) estão comprometidas em 

conduzir o negócio com base nas nossas visões 

e valores (https://www.coventya.com/about-us/

our-values) de acordo com os padrões éticos e 

todas as leis aplicáveis, regras e regulamentos. 

Este Código de Conduta e Ética nos Negócios 

(aqui “o Código”) incorpora este compromisso. 

Este Código se aplica a todos os diretores, 

executivos e Funcionários da Empresa em 

todos os níveis (aqui coletivamente referidos 

como “os Funcionários”).

Todos os Funcionários devem obedecer todas as leis, regras e regulamentos que se apliquem 

ao negócio da Empresa, incluindo as leis do país no qual a Empresa opera. É responsabilidade 

de cada Funcionário entender e cumprir todas as leis, regras e regulamentos que se aplicam a 

sua posição na Empresa. Quaisquer perguntas quanto à aplicabilidade de qualquer lei deverá ser 

direcionada ao conselho da COVENTYA (email: cco@coventya.com).

Se uma lei conflitar com este Código, o Funcionário deve atender a lei. Se um costume local 

conflitar com este Código, o Funcionário deve cumprir este Código.

1. Cumprimento das leis, regras e 
regulamentos aplicáveis
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2. Lavagem de Dinheiro
A lavagem de dinheiro pode ser definida como engajar-se em ações destinadas a ocultar a verdadeira 

origem de produtos derivados criminalmente, para que então a receita seja aparentemente derivada 

de origem legítima ou constitua ativos legais.

É a posição e a política da Empresa proibir lavagem de dinheiro e qualquer atividade que facilite a 

lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas ou criminais.

Todos os Funcionários da Empresa 

devem manter a confidencialidade 

de informação que lhes forem 

confiada pela Empresa ou por seus 

clientes, fornecedores ou terceiros 

com os quais a Empresa tenha 

um relacionamento de negócio, 

e devem usar informações 

confidenciais somente para o 

propósito autorizado. A obrigação 

de preservar informações 

confidenciais continua mesmo 

após término do serviço ou vínculo 

com a Empresa. 

Estas declarações gerais 

não deverão afetar qualquer 

confidencialidade existente ou 

futura e a declaração de não 

divulgação de Funcionários 

prevalecerá.

3. Confidencialidade
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Todos os Funcionários da Empresa têm que lidar de forma justa com os clientes da COVENTYA, 

sócios, concorrentes, fornecedores e Funcionários e competir com ética e legalmente todas às 

vezes. Nenhum Funcionário deverá tirar vantagem injusta de alguém através de manipulação, 

ocultação, abuso de informação privilegiada, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra 

prática intencional de conduta desleal. Todos os Funcionários da Empresa devem ter certeza de 

nunca dar ou aceitar uma oferta que assuma a forma de um suborno. As atividades da Empresa 

estão sujeitas a estatutos e antitruste designadas a promover concorrência justa e honesta. Estas 

leis regem a maneira com que cada Funcionário interage com concorrentes, clientes, fornecedores 

e outras relações de negócios e proíbem atividades, tais como, fixação de preços e acordos 

anticoncorrenciais com concorrentes. Todos os Funcionários devem cumprir estas leis.

Um conflito de interesse pode ocorrer quando um Funcionário toma ação ou tem interesse que 

pode torná-lo difícil de desenvolver seu trabalho para a Empresa, de forma objetiva e eficiente. Um 

conflito de interesse pode também ocorrer quando um Funcionário ou um membro de sua esfera 

particular, recebe benefício pessoal impróprio, como resultado de sua posição na Empresa. Todo 

Funcionário deve informar sua gestão de qualquer conflito de interesse existente ou potencial, a 

fim de permitir a triagem desta situação, colocar um fim ou pelo menos minimizá-lo.

Os conflitos de interesse podem nem sempre estar claros, então os Funcionários que tiverem 

perguntas são encorajados a consultar os níveis mais altos de gestão ou o conselho da COVENTYA 

(email: cco@coventya.com).

A COVENTYA está estritamente comprometida em ter e cumprir com uma forte política de 

anticorrupção

4. Política de Anticorrupção

Lista, não exaustiva, de exemplos de conflito de 

interesses:

• Contratos com uma empresa controlada 

pelos Funcionários.

• Decisões que afetarão a situação financeira 

dos Funcionários ou de um parente 

próximo, ex. em relação ao negócio com 

uma empresa, na qual o Funcionário tenha 

uma participação financeira.

• Decisões que afetarão os interesses de 

parentes próximos de um Funcionário.

• Emprego de parentes próximos do 

Funcionário.
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5. Presentes e convites
O propósito de convites e presentes de negócio num ambiente comercial é para criar boa vontade 

e relações de trabalho, não ganhar vantagens injustas com clientes.

Nenhum presente, entretenimento ou algo de valor deverá ser oferecido, dado, fornecido ou aceito 

por qualquer Funcionário ou pessoa que faça parte da esfera particular de qualquer Funcionário.

Exemplos:

(a) presentes em dinheiro ou equivalente, tal como: cartões presentes ou cheques presentes, 

por exemplo, não são autorizados;

(b) presentes que são consistentes com práticas de negócios habituais são autorizados;

(c) presentes que não são excessivos em valor são autorizados;

(d) presentes que não podem ser interpretados como um suborno ou recompensa são 

autorizados;

(e) presentes que não violam quaisquer leis ou regulamentos são autorizados;

De fato, seria aceitável convidar nossos parceiros de negócio para almoçar ou jantar, de vez em 

quando, se a quantia total de dinheiro envolvida for razoável. Este valor varia é claro, de país para 

país, porém pode ser dito que nos países europeus um valor de 100 euros por pessoa é aceitável. 

Isto seria considerado prática habitual de negócio.

Também ao lidar com nossos parceiros, nossos Funcionários não devem pedir ou aceitar nada que 

seja interpretado como uma tentativa para influenciar decisões no negócio. Se alguém oferecer 

ou pedir qualquer quantia de benefício, a fim de pedir para influenciar decisões de negócio, nós 

pedimos aos nossos Funcionários para relatar isto imediatamente ao seu gestor, ou seja, a pessoa 

a quem ele contratualmente tenha que relatar ou para o Grupo CCO.
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Se vocês tiverem quaisquer perguntas sobre 
presentes ou presentes propostos, por favor, 
pergunte ao seu gestor. 
Distribuidores, agentes e parceiros de negócio 
(“Contratantes”) também devem cumprir estes 
princípios e devem respeitar os princípios da 
COVENTYA

6. Relação com Fornecedores e 
Distribuidores 
 
A COVENTYA valoriza o relacionamento com seus fornecedores e distribuidores. Eles devem 

atender aos padrões expressos neste Código.

•  Nossos fornecedores/distribuidores devem atender os padrões estabelecidos neste 

Código. O Código deve ser incluído como um apêndice ao estender acordos ou ao firmar 

acordos futuros.

•  Os fornecedores devem garantir que eles não se envolvem com trabalho infantil ou 

forçado como parte na produção deles, e que a produção está de acordo com a legislação no 

país, no qual o fornecedor está domiciliado.

•  O departamento de compras preparou uma declaração, que deve ser assinada por todos 

os fornecedores relevantes para observar as convenções do ILO no. 182 e No. 138 no trabalho 

infantil.

•  Distribuidores e agentes não podem se envolver em suborno ou concorrência ilegal em 

conexão com a venda de nossos produtos.

7. Interação com Funcionários 
Públicos
Ao lidar com Funcionários públicos, os Funcionários devem evitar qualquer atividade que seja 

ou pareça ilegal ou não ética. A lei aplicável proíbe dar qualquer valor, direta ou indiretamente, 

aos Funcionários Públicos, inclusive governos estrangeiros, a fim de obter ou reter negócio. 

Pagamentos ilegais para Funcionários públicos de qualquer país são estritamente proibidos.

• Por exemplo, não é permitido o pagamento em espécie ou prestações não pecuniárias em 

benefício de um Funcionário, para facilitar um procedimento administrativo ou atos oficiais.

Um suborno é errado e ilegal, dado direta ou indiretamente. Subornos indiretos incluem pagamentos 

que são feitos através de terceiros que trabalham em nome de terceiro da COVENTYA. Sempre 

relatar ao seu superior mais próximo se você suspeita que um Funcionário, agente ou distribuidor 

se envolveu num suborno direta ou indiretamente.
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8. Proteção e Uso Adequado dos 
Bens da Empresa
Os Funcionários têm o dever de proteger os bens da Empresa e assegurar seu uso eficiente. 

Roubo, descuido e desperdício têm um impacto direto sobre a lucratividade da Empresa. Os bens 

da Empresa devem ser usados somente para fins de negócio legítimo. Os Funcionários têm que 

tomar medidas para assegurar contra seu roubo, dano ou mau uso. Qualquer incidente suspeito 

de roubo ou mau uso deverá ser imediatamente reportado para investigação.

Informações confidenciais sobre a Empresa são armazenadas por Funcionários nos seus 

computadores de trabalho e dentro dos sistemas de TI da empresa, os Funcionários devem usar 

a TI da Empresa – o ambiente responsavelmente e seguir as políticas, padrões e procedimentos 

relacionados à sua segurança, que são designados para proteger as informações da Empresa 

e proteger nosso ambiente de TI de uso não autorizado e acesso e vírus de computador. Estas 

declarações gerais não deverão afetar quaisquer políticas existentes ou futuras de TI local ou 

global e/ou diretrizes que deverão prevalecer. A COVENTYA se comprometeu completamente em 

respeitar a atual GDPR (“Regulamento Geral de Proteção de Dados”), regulamentação em vigor 

em inúmeros países onde a COVENTYA opera.

9. Manutenção de registro
Todos os livros, registros e contas da Empresa devem ser mantidos em detalhes razoáveis, devem 

refletir adequadamente os assuntos a que se referem e devem estar em conformidade com os 

requisitos legais aplicáveis, os padrões de contabilidade financeira e os sistemas de controles 

internos da Empresa. Todos os bens da Empresa devem ser cuidados e adequadamente 

contabilizados. A criação de registros ou documentação falsa ou enganosos é estritamente 

proibida. Fundos não registrados ou “fora dos livros” ou dos ativos não devem ser mantidos.

Se um Funcionário está envolvido na preparação das declarações financeiras da Empresa, ele 

ou ela deve fazer conforme os padrões contábeis aplicáveis e regras para que então todas as 

transações sejam adequadas e oportunamente registradas e as declarações financeiras sejam 

justas e reflitam completamente os resultados das operações e a condição financeira da Empresa.

Se um Funcionário tem razão em acreditar que quaisquer livros e registros da Empresa não estão 

sendo mantidos de maneira apurada ou completa, ou que qualquer declaração enganosa tenha 

sido feita, ou informação material tenha sido negada a um auditor interno ou externo, ele ou ela 

faça um relatório ao conselho da COVENTYA (email: cco@coventya.com).

Além disso, muitos Funcionários usam contas de despesas comerciais, que devem

ser documentadas e registradas com acuracidade.
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10. Tratamento do Funcionário
A diversidade dos Funcionários da Empresa é 

um grande trunfo. A Empresa está firmemente 

comprometida a promover uma oportunidade 

igual em todos os aspectos de emprego e 

requer estrita aderência às leis em relação à 

discriminação e assédio no local de trabalho. 

A Empresa não irá tolerar qualquer informação 

ilegal ou assédio de qualquer tipo. A política 

de assédio da Empresa está estabelecida em 

https://www.coventya.com/business-conduct/ 

#no-harassment-policy. 

Se as ações locais não tiverem resultados, as 

violações deverão ser relatadas ao conselho da 

COVENTYA (email: noharassement@coventya.

com).

A Empresa espera que cada Funcionário trate 

os colegas, Funcionários e outros com quem 

ele ou ela interage com respeito e dignidade. A 

Empresa procura encorajar uma atmosfera na 

qual abertura, cooperação e consulta sejam as 

normas.

11. Saúde e Segurança
A Empresa se empenha para fornecer a cada Funcionário um ambiente de trabalho seguro e 

saudável. Cada Funcionário tem a responsabilidade por um local de trabalho seguro e saudável 

para todos os Funcionários, seguindo as regras e práticas de segurança e saúde, relatando 

acidentes, incidentes e equipamentos sem proteção, práticas e condições inseguras.

O comportamento de violência e ameaça não é permitido. Os Funcionários deverão relatar estar 

trabalhando em condições para desenvolver seus deveres, livres de influência de drogas ilegais. O 

uso de drogas ilegais no local de trabalho é proibido e não será tolerado.
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12. Ambiente

A Empresa assume seu compromisso em 

preservar o ambiente seriamente. As políticas 

da Empresa requerem que sua operação atenda 

as leis de proteção ambiental onde a Empresa 

opera. Todos os Funcionários são responsáveis 

por minimizar o impacto ambiental da produção 

da Empresa, distribuição e uso de químicos. Os 

Funcionários devem estar comprometidos em 

acompanhar as políticas ambientais, padrões 

e procedimentos que protejam o ambiente e 

façam o treinamento necessário exigido para 

seu trabalho.
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13. Boa Cidadania Corporativa, Lobby 
e Contribuições

A Empresa encoraja seus Funcionários a contribuir com a comunidade e participar plenamente da 

política local, nacional e internacional. Fazendo isso, no entanto, a Empresa e seus Funcionários 

devem acompanhar as leis governamentais em assuntos políticos, incluindo contribuições políticas 

e lobby. Este compromisso não deverá ser feito durante as horas de trabalho, nem em nome da 

COVENTYA, nem usando os recursos da Empresa

Além disso, a COVENTYA tem no passado e continuará a participar, na vida social da comunidade 

na qual se faz presente. De fato, nós participamos de vários eventos esportivos coletivos em vários 

países. Encorajamos atividades como:

• Participar num evento (torneio de golfe, evento esportivo, maratona…) onde as contribuições  

da empresa beneficiarão uma organização de bem-estar. 

•    Patrocinar iniciativas locais de saúde propostas por associações.

Em alguns países e jurisdição, contribuições políticas e lobby não são permitidos. É também 

política da Empresa cumprir todas as leis que regem as contribuições políticas. Por outro lado, nós 

consideramos um dever promover nossa indústria em geral, promovendo o desenvolvimento de 

talento ou a defesa dos interesses legítimos da nossa indústria.

• A COVENTYA está patrocinando escolas de design nos EUA via associação NASF. O talento de 

jovens designers na área de objetos metálicos é recompensado pela criatividade excepcional. 

• A COVENTYA França tem patrocinado escolas de moda e artigos de luxo na França para 

encorajar estudantes a se esforçarem por designs inovadores. 

• Os eventos da comunidade para benefícios sociais (escolas) em áreas locais com população 

desprivilegiada. 

• Se tornar um membro ativo de associações comerciais locais unindo todas as partes 

interessadas, a fim de produzir material de informação para administrações ou tomadores de 

decisões, nos assuntos relevantes da indústria (Legislação REACh na Europa, CATC sobre 

cromo hexavalente, comissão de impostos de importação nos EUA).
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14. Comunicação com o Público
É particularmente importante que as comunicações externas sejam precisas e consistentes e não 

violem a confidencialidade da Empresa, leis aplicáveis. Informação publicada pode ter um efeito 

significante na reputação da Empresa e ter consequências legais e de negócio.

As comunicações externas poderão incluir aquelas das mídias, analistas financeiros e investidores, 

nossas comunidades, nossos colegas na indústria, clientes e outros membros de grupos de fora. 

O marketing local ou global e/ou serviços de comunicação da Empresa deverão ser envolvidos 

para publicações externas.

15. Busca de Orientação
Nenhum código de conduta e ética nos negócios pode substituir o comportamento ético do 

Funcionário ou fornecer respostas definitivas a todas as perguntas, porque a Empresa não pode 

antecipar todas as situações potenciais. Certas políticas e procedimentos foram implementados 

para ajudar os Funcionários a abordar questões ou problemas à medida que eles surgem.

Os Funcionários são encorajados a conversar com os gestores ou conselho da COVENTYA sobre 

potencial comportamento não ético ou ilegal ou de contabilidade, controle interno ou assunto de 

auditoria, e a melhor ação a tomar numa situação particular.
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16. Relato de Violações
Os Funcionários deverão estar alertas às situações que poderão resultar em violações deste 

Código ou leis aplicáveis, regras ou regulamentos. Se um Funcionário sabe ou suspeita de uma 

violação deste Código ou leis aplicáveis, regras internas e regulamentações, ele ou ela deve reportar 

imediatamente ao seu gestor. Se ele ou ela não se sentir confortável em levar o assunto a tal 

pessoa, ou tiver feito então e não acredita que tal pessoa irá lidar com o assunto adequadamente, 

então ele ou ela deverá levar o assunto ao Conselho da COVENTYA (email: cco@coventya.com). 

A prioridade da Alta Gestão é acompanhar, através de qualquer alerta com total atenção e força.

O CCO junto com o Conselho da COVENTYA investigará todos os assuntos trazidos à sua atenção 

e se considerado necessário reservam-se o direito de solicitar uma pessoa de fora da COVENTYA 

para realizar investigações em seu nome, a fim de resolver os problemas. Você pode observar que:

• Pagamentos suspeitos feitos numa base repetida a consultores desconhecidos, para os 

quais nenhum contrato de serviço existe. 

• Alguns Funcionários da Empresa se envolvem em atividades suspeitas regulares após ou 

antes do horário normal de trabalho. 

• Recipientes de resíduos potencialmente perigosos são levados por veículos de transporte, 

potencialmente pertencentes a fornecedores não qualificados pela remoção de resíduos. 

• Quantias significantes de dinheiro são pedidas de tempos em tempos para serem retiradas das 

contas da Empresa com destinos desconhecidos.
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Nós claramente encorajamos a Denúncia como uma fonte importante para manter todas as 

atividades da COVENTYA legais e honestas. Os Funcionários deverão insistir que informações 

correspondentes sejam tratadas no alto nível sem demora. Por favor, não desista rapidamente no 

caso de você sentir que nenhuma ação é resultante de você transmitir fatos suspeitos.

Alertas deverão ser precisos e conter elementos como:

• Nome da pessoa envolvida/entidade
• Data prevista da violação
• Conteúdo da violação
• Frequência da violação

Quanto mais detalhada for a informação, maiores as chances de se obter prova da violação e 

iniciar contramedidas ou correções.

A Empresa não permitirá retaliação de qualquer tipo contra qualquer Funcionário por relato de uma 

violação suspeita ou conhecida feita de boa fé. No entanto, qualquer pessoa que conscientemente 

fizer um falso relato de comportamento questionável estará sujeito à ação disciplinar.

A verificação da admissibilidade do alerta será feito num prazo sensato. É imperativo que a 

denúncia à violação não conduza a investigação sobre ele ou ela própria. Sem dizer que todos os 

alertas serão tratados de forma estritamente confidenciais, base anônima a fim de proteger a fonte 

e evitar retaliação pelos autores da violação.

É de extrema importância que tal alerta seja o mais breve possível para que a COVENTYA possa 

rapidamente tomar medida para evitar efeito negativo sobre a Empresa e seus Funcionários.

17. Disciplina/Penalidades
O conselho da COVENTYA deverá determinar, ações adequadas para serem tomadas no evento 

de uma violação deste Código. Tais ações deverão ser sensatamente planejadas para evitar 

delitos e promover a responsabilidade pela aderência deste Código. Ao determinar quais ações 

são adequadas num caso particular, o conselho da COVENTYA deverá levar em conta todas as 

informações relevantes, incluindo a natureza e a seriedade da violação, se a violação foi uma 

simples ou repetida ocorrência, se a violação parece ter sido intencional ou inadvertida.

Qualquer violação deste Código pode resultar em ação disciplinar, incluindo repreensão, suspensão 

sem pagamento, rebaixamento ou rescisão. Além disso, certas violações deste Código são ilegais 

e podem expor o Funcionário que violar à responsabilidade civil e criminal. A natureza das sanções 

é definida nas regulamentações internas de cada empresa da COVENTYA para a qual este Código 

está vinculado ou qualquer outra legislação local.

Também no caso de violação deste Código, as relações de negócio com o parceiro de negócio 

designado pode ser temporariamente finalizado até que medidas corretivas sejam tomadas ou 

definitivamente finalizadas.
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18. Mais Informações
No caso de quaisquer perguntas sobre o Código ou qualquer outra política da Empresa, por favor, 

contate seu gestor, ou o departamento de recursos humanos ou o conselho da COVENTYA (email: 

cco@coventya.com).
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